
 

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS) 

Available online at: http://euroasiapub.org 

Volume 9 -Issue 1- January-2019 

ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | 
 

 

 

 
International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS) 

Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org 

  (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.) 

 

 

400 

वर्तमानपररप्रेक्ष्ये ििक्षायााःअवधारणा 

र्नुबाला  िोधच्छात्रा 

केन्दीयसंस्कृर्िवश्विवद्यालयाः 

वेदव्यासपररसराः बलाहराः 

काङ्गडा (िहमाचलप्रदिेाः) 

 

िोधसाराः 
मानविवकासस्य मुख्या सहाियका भविर् ििक्षा ।  यया बालकस्य जन्मजार्िक्तीनां िवकासाः 

सञ्जायर्े। एवञ्च ज्ञान -कला-कौिलेषु न केवलं वृिधाः अिपर्ु मनुष्यस्य व्यवहारे पररवर्तनमिप 

क्रियर्े ।  अत्र िंका  समुदिेर् यर्् िवद्या ििक्षा वा का     सन्दभतऽिस्मन् िास्त्रेषु बहुप्रमाणं 

िलििर्मिस्र् ।  आक्रदमयुगान्नर्रं मानवस्य समक्षे सदा ििक्षायााः महत्वमागरं् र्दा आत्मनं 

िििक्षर्करणाय लक्ष्यं  िनिित्य एर्स्यााः अर्ताः समुद्घारिर्ाः ।   

मुख्यिबन्दवाः--िवद्यायामृर्मश्नुर्ेाः,   सािहत्य ,  संगीर्,    स्वस्र्िरीरे  ,   चर्ुवगतफलप्रािताः  

भूिमका - 

अस्माकं  प्राचीनवाङ्गमये  िवषयोऽिस्मन्  बहुक्तमिस्र् । यर्ा – िवद्यायामृर्मश्नुर्ेाः 1     

सत्यं ज्ञानमनन्र्ं ब्रह्म ।2एवञ्च ज्ञान -कला-कौिलेषु न केवलं वृिधाः अिपर्ु मनुष्यस्य व्यवहारे 

पररवर्तनमिप क्रियर्े ।  अत्र िंका  समुदिेर् यर्् िवद्या ििक्षा वा का     सन्दभतऽिस्मन् िास्त्रेषु 

बहुप्रमाणं िलििर्मिस्र् ।   

 

                                                      
1ई.उ. 11  
2तै.उ.2/1/1  
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                            सािहत्य-संगीर् कला िवहीनाः।  

                             साक्षाद ्पि-ु पुच्छ िवषाणहीनाः 3 ।। 

िवद्यया िवन्दर्ेऽमृर्म् 4 इत्युक्तत्वा ििक्षायााः सार्तकर्ा आवश्यकर्ा , उपयोिगर्ा लक्ष्यं च 

िनधातरयिर् ।  एषा आत्मज्ञान- ब्रह्मज्ञान प्रातेि प्रक्रिया वर्तर्े ।  र्र्ा  र्मसो मा 

ज्योिर्गतमयाः5इत्यस्यााः उद्घोषमानाऽिस्र् । 

                     ििक्षा कल्पो व्याकरण ंिनरुकं्त ज्योिर्षागिर्ाः ।  

                      छन्दो िवर्चचिर्रन्वेष षडङ्को उच्यर्े ।। 6 

वेदानामङगेषु ििक्षा एकमंङरुपेण स्वीक्रियर्े ।  ििक्षािब्दाः संस्कृर्भाषायााः ििक्ष् धार्ोाः िनष्पन्नाः 

यस्यार्ताः ज्ञानोपाजतनं ििक्षणं च भविर् । मानवाः संसारेऽिस्मन्  स्वानुभवेन सवतदा यित्किञ्चर्् 

ििक्षयिर् एव ।  

पाषाणयुगर्ाः आरभ्य यन्त्रयुगर्ावर् एर्स्यााः उद्देश्यं कायं र्त्वं क्षेत्रं च पररवर्चर्र्ं जार्म्। 

आिेिकायतर्ाः कृिषकायतर्ावर्् अग्ेाः आिवष्कारर्ाः आरभ्य चिस्यािवष्कारार्ावर्् यित्कमिप 

मानवाः कृर्ं र्र्् सवं ििक्षया एव सम्पाद्यर्े । दिे-काल- पररिस्र्त्यानुसारेण एषा पररवर्चर्र्ा 

जार्ा । िवश्वस्य नैकेषु दिेेषु एर्स्यााः स्वध्येयानुसारं पररवर्तयिर् एव । यर्ा प्राचीनयूनाने 

ििक्षायााः उद्देश्यं  नैिर्कसामािजकबौिधककि िवकासाः आसीर्् ।  

प्राचीनरोमे राज्यकल्याणम् अस्या लक्ष्यमासीर्् ।  मध्यकालीनयूरोपे  ििक्षा मृत्योपतिार्् 

जीवनस्य िसिधरासीर्् । आधुिनकयूरोपे ििक्षायााः उद्देश्येषु एर्ेषु न  िवश्वसिर् ।  भाररे् 

                                                      
3नीततशतक परिशशष्ट--1  
4के.उ. 2/4  
5व.ृउ. 1/2/28  
6अमिकोष 1/6/4  
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िारीररक-आध्याित्मक-मानिसकिक्तीनां िवकासे बलमददार्् ।  आंग्लभाषायां Education   

इत्यस्य िब्दस्योत्पिताः लैरिनभाषायााः ित्रभ्याः िब्दभे्याः मन्यर्े । यर्ा---  

                                     Education  

  

(education)                        (educare)                        (edocere) 

एवं प्रकारेण ििक्षा इिर् िब्दस्यार्ताः  प्रििक्षणं , संवधतन,ं पर् -प्रदितनं च भविर् । उपयुतक्तसवे 

अर्ाताः  ििक्षायााः  क्रियायााः संकुिचर्- व्यापकभेदाि  प्रदितयिन्र् ।  ििक्षायााः अपरार्ताः             

 इिर् द्वाभ्यां िब्दाभ्यां  िनर्चमर्ौ जार्ौ    ।   इत्यस्यार्ताः आन्र्ररकाः    िब्दस्यार्ताः विहनातयनम् ।  

अर्ाः अन्र्ाः िक्तीनां क्षमर्ानां  च बिहप्रतकािनिमिर्  ।  ििक्षा आजीवनं प्रचल्यमाना 

प्रक्रिया अर्ातर््  जन्मर्ाः आरभ्य मृत्युपयतन्र्ं प्रचलिर् । या िनरन्र्रं ज्ञानकौिलेषु वृिधना सह 

व्यवहारं पररवर्तयिर् । अवसरेऽिस्मन् नैके ििक्षािािस्त्रणाः  स्वानुभवेन िचन्र्नेन च ििक्षायााः 

पररभाषााः प्रकरिर्ााः । यर्ा— 

                            यया मोक्षस्य प्राितजातयर् ेसा ििक्षा 7 

                            या िनवातणस्य  प्रातो सहाियका भविर् सा ििक्षा 8 

                            मानवस्यात्मिन ज्ञानस्य िनिधाः वर्तर् ेर्षेामुद्घािनमेव ििक्षा ।  

                            उच्र्र्मििक्षया केवलं सूचना न , अिपर्ु अस्माकं जीवनस्य सवातन्                

पक्षान् प्रभावयिर्। 

 स्वस्र्िरीरे स्वस्र्मनसाः िनमातणमेव ििक्षा । 9 

                                                      
7जैनदशशन  
8बोद्धदशशन  
9अिस्तु  
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                              जीवनवे ििक्षा ।  

                              ििक्षया सुनैिर्कचररत्रस्य िवकासाः क्रियरे् ।  

                              िनयिन्त्रर्वार्ावरणे मानविवकासस्य या प्रक्रिया सा ििक्षा ।  

यूिनवसतल िडक्तिनरी आफ इंिग्लि लैंग्वेज इत्यिस्मन् ग्रन्र्े ििक्षायााः  कक  स्वरुपिमिर् 351 पृष्ठ े 

उिल्लििर्मिस्र् ।  यर्ा – पालनम् प्रििक्षणम् िवषयाः, िवकिसर्मिस्र्ष्कस्य प्रििक्षणं चररत्रं , 

िक्तयि , एवं ििक्षां भविर् , िविेषरुपेण लघुबालकानां कृर्े  प्रििक्षणं िनदिेनमेव ििक्षा वर्तरे् ।  

किस्मन्निप  राज्ये प्रचिलर्िनदिेनप्रणाली ििक्षा कथ्यर्े।।  

  ििक्षायााः वास्र्िवकस्वरुपम—् 

                                              प्राचीनकाल ेििक्षायााः लक्ष्यमासीर् ्चरु्वगतफलप्रािताः, अर्ातर््  

धमत,  अर्त , काम , मोक्षस्य च प्राितरीिर् ।  सा िवद्या या िवमुक्तये  क्रकन्र्ु  साम्प्रिर्कयुगे एषा 

अवधारणा िभन्नयर्े । यर्ा – यर्ा  सा िवद्या या िनयुक्तयेाः सा चार्तकरी िवद्या इिर् । अर्ाः 

मानवस्य  ििक्षा प्रातयनन्र्रं जीिवकोपाजतनस्य समस्यााः  अध्यापकाः, अिधकारी ,  कमतचारी , 

अिभयन्र्ा , प्रिासकि भवेर्् , क्रकन्र्ु इर्ाः पूवं र्ेषु मानवीयगुणानां योजनमवश्यमेव करणीयम् । 

र्दा एव व्यके्ताः  समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भिवष्यिर् ।  यर्ा गान्धीमहोदयेनोकं्त यर्् – बालके 

मनुष्ये च िारीररकमानिसकाध्याित्मक वृतीनाम् । उतमोतमसवातिङगकिवकाससम्पादनमेव 

ििक्षेयिर् ।। 

उपसंहार– 

एवञ्च मानवेषु परस्परप्रेमभावनायााः सौह्रादत, दया ,परोपकाराः, त्याग, लोकर्न्त्राक्रदनां सद्गुणानां 

                                                                                                                                                                               
10 रुसो  
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िवकासेनैव वास्र्िवकीििक्षा प्राप्यर्े । यर्ा भर्ृतहररणां नीिर्िर्के उकं्त – 

            येषां न िवद्या न र्पो न  दानं , ज्ञानं न िीलं न गुणो न धमताः । 

            र्े मतृ्यतलोके भुिव भारभूर्ााः मनुष्यरुपणे मृगािरिन्र् ।।10 

ििक्षाप्रक्रियया मानवव्यवहाराणां पररष्काराः भविर् । यर्ाकालमपेिक्षर्ं पररवर्तनञ्च ििक्षयैव 

सञ्जायर्े । कस्यिचर्् राष्ट्रस्य समुन्निर्ाः िवकासि ििक्षाव्यवस्र्ामािित्य वर्तर्े । ििक्षामानवस्य 

सवातङ्गीणिवकासं करोिर्। 
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